OBEC

RADIMOV

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 12. 05. 2021 o 17:00 hod v malej sále kultúrneho domu

Prítomní:

viď. prezenčná listina

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Radimove otvorila a viedla starostka obce Kristína
Biskupičová. Konštatovala, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 5, teda obecné
zastupiteľstvo je v zmysle § 2 ods. 2 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uznášaniaschopné. Príchod p. Anna Sasová o 17.40 hod
Prítomným poslancom predložila program zasadnutia a vyzvala ich o pripomienky
a doplňujúce návrhy k predloženému programu. Poslanci s predloženým programom súhlasili.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plán práce hl. kontrolóra obce na II. polrok 2021
5. Stanovisko hl. kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020
6. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2020
7. Záverečný účet obce za rok 2020
8. Verejná obchodná súťaž predaj pozemkov IBV II. etapa „Párovce“
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

1. Otvorenie
Zasadanie OZ v Radimove otvorila a viedla starostka obce p. Kristína Biskupičová, ktorá na
OZ privítala prítomných poslancov.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Lucia Žilínková, Mgr. Katarína Vaňková
Zapisovateľ: Jaroslava Čechová
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3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 22/2019 - splnené čiastočne - vpuste (realizácia jar 2021)
Uznesenie č. 7/2021 - splnené
Uznesenie č. 8/2021 - splnené
Uznesenie č. 9/2021 - splnené
Uznesenie č. 10/2021 - splnené
Uznesenie č. 11/2021 - splnené

4. Plán práce hl. kontrolóra obce na II. polrok 2021
Poslancom OZ bol zaslaný plán práce hl. kontrolóra obce Radimov na II. polrok 2021 (viď
príloha č.1). K predmetnému plánu poslanci nemali pripomienok a prijali nasledovné
uznesenie.
UZNESENIE č. 12/2021
OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra na II. polrok 2021
HLASOVANIE:

Za: 4 poslanci: Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Tokoš S.,
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa:0

5. Stanovisko hl. kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020
Poslancom OZ bolo elektronickou poštou zaslané stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu za rok 2020 (viď. príloha č.2). Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Radimov za rok 2020 na vedomie.

6. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2020
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaná správa audítora o overení účtovnej závierky
za rok 2020 (viď. príloha č. 3). Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali správu audítora
o overení účtovnej závierky obce Radimov za rok 2020 na vedomie

7. Záverečný účet obce za rok 2020
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaný záverečný účet obce za rok 2020. Záverečný
účet obce je dokument, ktorý rozoberá ekonomickú činnosť obce. Vychádza z plnenia rozpočtu
obce podľa jednotlivých kapitol. Podrobne je zhodnotené plnenie príjmov a výdavkov bežných
i kapitálových podľa jednotlivých položiek. V záverečnom účte je zhodnotená tvorba
a použitie prostriedkov rezervného fondu za rok 2020 a rovnako i tvorba a použitie sociálneho
fondu.
Schodok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020 vo výške 239 243,87 €, zistený podľa
ustanovenia §10 odst. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
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územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
bol vysporiadaný zostatkom finančných operácii za rok 2020.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 5 133,35 € bol navrhnutý poslancami OZ použiť na vysporiadanie schodku
bežného a kapitálového rozpočtu pre rok 2020.
Vylúčenie z prebytku hospodárenia:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR- dotácia na stravu 378,000 €
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky ŠJ 824,90 €
- nevyčerpaná dotácia MV SR DHZ prístavba dvojgaráže 11 249,10 €
Samostatne bola rozobraná bilancia aktív a pasív obce k 31.12.2020. Aktíva obce k 31.12.2020
predstavujú 1 743 161,89 €.
Samostatná časť je venovaná vývoju dlhu obce k 31.12.2020. Voči ŠFRB na výstavbu 6 bD je
zostatok dlhu 65 511,18 €. U komunálneho univerzálneho úveru u Prima banky je výška dlhu
43 456,62 € u SLSP 120 000,00 € čo predstavuje 56,85 % z bežných príjmov.
Zo strany poslancov k záverečnému účtu obce neboli žiadne pripomienky a prijali nasledovné
uznesenie
UZNESENIE č. 13/2020
OZ berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020
b) správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2020
OZ schvaľuje záverečný účet obce Radimov za rok 2020 bez výhrad.
HLASOVANIE:

Za: 4 poslanci: Tokoš S., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,

Proti: 0 poslanci; Zdržal sa: 0
UZNESENIE č. 14/2021
OZ schvaľuje presun prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo výške 43 040,40 €
do rezervného fondu a budú použité na kapitálové výdavky, splátky úveru.
HLASOVANIE:

Za: 4 poslanci: Tokoš S., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,

Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa: 0

8. Verejná obchodná súťaž predaj pozemkov IBV II. etapa „Párovce“
Podľa Obchodno-verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov (SP) IBV II. etapa za OcÚ
Radimov – Párovce boli do podateľne obecného úradu doručené označené obálky v počte 4 ks.
OZ konštatuje, že splnili všetky predpísané náležitosti verejnej obchodnej súťaže.
Obálka č.127/2021 Miroslav Chromek , Skalica, SP č. 8, parcela. č. 1040/42 – výmera 747 m2,
cena v kúpnej zmluve 45,00 €/m2
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Obálka č.130/2021 Mgr. Iveta Glvačová, Bratislava, SP č. 9, parcela č.1040/43 - výmera 732
m2, cena v kúpnej zmluve 45,50 €/m2
Obálka č.131/2021 Ing. Erik Jaštiak, Bratislava, SP č. 10, parcela č. 1040/44 – výmera 729 m2,
cena v kúpnej zmluve 45,50 €/m2
Obálka č.132/2021 Ing. Štefan Pobuda, Radošovce, cena v kúpnej zmluve 45,00 €/m2
SP č.3, parcela č. 1040/21 - výmera 642 m2
SP č.4, parcela č. 1040/22 - výmera 617 m2
SP č.5, parcela č. 1040/25 - výmera 733 m2
SP č.6, parcela č. 1040/24 - výmera 655 m2
SP č.7, parcela č. 1040/41 - výmera 642 m2

UZNESENIE č. 15/2021
OZ schvaľuje odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ Radimov – Párovce
SP č. 8, parcela. č. 1040/42 vo výmere 747 m2 za cenu 45,00 €/m2 Miroslavovi Chromkovi
a manželke Ing. Ľubici Chromkovej, Mallého 881/39 Skalica do bezpodielového vlastníctva
manželov.
HLASOVANIE:

Za: 4 poslanci: Tokoš S., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,

Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 16/2021
OZ schvaľuje odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ Radimov – Párovce
SP č. 9, parcela. č. 1040/43 vo výmere 732 m2 za cenu 45,50 €/m2 Mgr. Ivete Glvačovej,
Vachovského 21, Bratislava do výlučného vlastníctva.

HLASOVANIE:

Za: 4 poslanci: Tokoš S., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,

Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 17/2021
OZ schvaľuje odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ Radimov – Párovce
SP č. 10, parcela. č. 1040/44 vo výmere 729 m2 za cenu 45,50 €/m2 Ing. Erikovi Joštiakovi,
Záhradnícka 74, Bratislava do výlučného vlastníctva.
HLASOVANIE:

Za: 4 poslanci: Tokoš S., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,

Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa: 0
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UZNESENIE č. 18/2021
OZ schvaľuje odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ Radimov – Párovce
SP č. 3, parcela. č. 1040/21 vo výmere 642 m2;
SP č. 4, parcela č. 1040/22 vo výmere 617 m2;
SP č. 5, parcela č. 1040/23 vo výmere 733 m2;
SP č. 6, parcela č. 1040/24 vo výmere 655 m2;
SP č. 7, parcela č. 1040/41 vo výmere 642 m2 za cenu 45,00 €/m2 Ing. Štefanovi Pobudovi,
Radošovce 407 do výlučného vlastníctva.

HLASOVANIE:

Za: 4 poslanci: Tokoš S., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,

Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa: 0

5. Rôzne
Starostka obce
A./ informovala poslancov OZ o schválených dotáciách pre obec Radimov z výziev TTSK
z oblasti sociálnej 500,00 €, kultúrnej 1 500,00 € a športovej 1900,00 €.
B./ informovala poslancov OZ o prebiehajúcej kontrole žiadosti podanej na Environmentálnom
fonde zvýšenie tepelnej účinnosti kultúrneho domu Radimov. Obec do termínu 17.05.2021
vrátane musí doplniť špecifikácie v písomnej dokumentácii.
C./ zhrnula poslancom OZ zápis zo zasadnutia stavebnej komisie zo dňa 06.06.2019, kde z 12
bodov zostáva splniť posledné dva, a to: dvojgaráž DHZ a opravu mostu pri p. Frȕhaufovi
a Gregúrkovi.
- Vysvetlila poslancom OZ, že koncom roka vyprší lehota na realizáciu projektu dvojgaráže
a všetkých s tým súvisiacich povolení. Z toho dôvodu je potrebné začať daný investičný zámer
riešiť. Možnosť vrátenie predmetnej dotácie musí mať opodstatnený dôvod. Schválenie podania
žiadosti o dotáciu je zároveň aj schválenie jej realizácie. Poslanci po vzájomnej diskusii prijali
nasledovné uznesenie.

UZNESENIE č. 19/2021
OZ schvaľuje a zároveň poveruje starostku obce so začatím všetkých súvisiacich úkonov
a prác na výstavbe dvojgaráže DHZ.

HLASOVANIE:

Za: 5 poslancov: Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Tokoš S.,
Sasová A.,
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa:0
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Pred návrhom presnejšieho riešenia opravy mostu u p. Frȕhaufa je potrebná ešte jedna
obhliadka súčasného stavu.
D./ informovala poslancov OZ o archeologickom prieskume na IBV II. etapa, ktorý obec
nevykonala z dôvodu nevedomosti. Zároveň bolo zistené, že i predchádzajúce vedenie obce
nevykonalo tento prieskum na IBV I. etapa. Pamiatkový úrad uložil obci Radimov náhradný
termín archeologického prieskumu, ktorý sa začne v priebehu mesiaca máj 2021. Náklady na
prieskum budú poslanom OZ oznámené na najbližšom OZ.
E./ informovala poslancov OZ, že dňa 11.05.2021 prebehlo odovzdanie staveniska
Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Rozhodnutím investora realizácia bude prebiehať
pretláčkou na miestach kde to situácia neumožňuje budú práce pokračovať výkopom. Otvorené
budú obecné priestranstvá a chodníky. Stavenisko zatiaľ prevzaté nebolo nakoľko na mieste
novej trafostanice je drevená stavba p. Petrášovej Blaženy, ktorá do konca tohto týždňa
14.05.2021 bude odstránená. Súčasťou tejto realizácie je vyriešenie aj dažďovej kanalizácia
z IBV II etapa cez plánovaný zelený priestor pri č. p. 304 na náklady obce.
F./ informovala poslancov o realizácii stavby obslužnej budovy na ihrisku TJ (bufet). Stavba
bude realizovaná svojpomocne a sponzorsky. Obec sa bude spolupodieľať nákladmi na
elektroinštaláciu, nákupom okien , dverí a spotrebného materiálu.
G./ informovala poslancov OZ o možnosti zabezpečenia asfaltovej drte, ktorou by sa spevnila
komunikácia na IBV I. etapa. Taktiež je potrebné opraviť cestu na Budkovany. Tu by bolo
vhodné osloviť firmu, ktorá urobí odfrézovanie a nový koberec v časti vjazdu z hlavnej na
vedľajšiu cestu smer Budkovany, nakoľko cesta je v takom stave, že táto drť by nepriľnula
k jestvujúcemu povrchu cesty.
H./ informoval poslancov OZ , že sa pracuje na ponuke kamerového systém pre našu obec od
firmy EHS p. Ing. Igor Ujhelyi
CH./ informovala poslancov OZ, že neprišlo žiadne stanovisko od p. Mackovej Stanislavy,
Radimov č.4 na zaslané prijaté uznesenie OZ č.6/2021 zo dňa 10.03.2021

6. Diskusia
Vaňková K. – popadané drevo u Mackových kríža dotaz na poslanca Tokoša I. - predseda
urbárskej spoločnosti
Tokoš S. – informácia ohľadom ceny budovy hostinca a obchodu vlastník p. Vávrová Lýdia.
Odpoveď na portály nehnuteľnosti cena 78 000,00 €
Tokoš S. – ako to vyzerá s poštou v obci
Odpoveď zatiaľ je stále v prevádzke ďalšími informáciami obec nedisponuje.
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Žilínková L. - zakázať vysadávanie v autobusovej zastávke pri pošte spoluobčanom, ktorí
nikde necestujú a neustále sa tam zdržujú. Nakoľko je to v centre obce robí to
veľmi zlý celkový dojem.
Odpoveď do kamenice sa dá nainštalovať lavička, aby si mali títo spoluobčania kde sadnúť.
Sasová A . - je pristavený nový kontajner na trávu odkiaľ ho má obec prenajatý
Odpoveď kontajner je obecný, nakoľko už nebola možnosť prenajať kontajner za výhodných
podmienok od družstva Petrova Ves. Kontajnery majú svoje roky sú nevyhovujúce.
Po dohode s predsedom družstva p. Ing Mičom som zakúpila kontajner nový a
ich zvoz zabezpečí RD P. Ves.
Tokoš S. - osadiť rošt na konci chodníka pri č.p. 96
Odpoveď rošt sa osadí naspäť hneď ako začnú práce na elektrifikácii IBV II. etapa ak tento
priestor nebude potrebný využiť ZS Dis.
Starostka - urobiť nový rošt ako sú ostatné v dedine pri č.p. 58
Termín: čo najskôr; Zodpovedný: Tokoš I.
- nové pánty na zadnej bráne cintorína
Termín: čo najskôr; Zodpovedný: Tokoš I.

7. Záver
Obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce, poďakovala všetkým prítomným za účasť.

Príloha: schválenie uznesení starostkou obce

V Radimove, dňa 14.05.2021
Biskupičová Kristína
Starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Lucia Žilínková
Mgr. Katarína Vaňková
Zapísala:
Jaroslava Čechová

.....................................
.....................................

....................................
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Príloha schválenie uznesení

Schválenie uznesení z Obecného zastupiteľstva v Radimove konaného dňa 12.05.2021 starostkou Obce Radimov Kristínou Biskupičovou

Číslo
text uznesenia
uznesenia
12/2021
OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra na II. polrok 2021
13/2021

14/2021

15/2021

16/2021

17/2021

OZ berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020
b) správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2020
OZ schvaľuje záverečný účet obce Radimov za rok 2020 bez výhrad.
OZ schvaľuje presun prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo
výške 43 040,40 € do rezervného fondu a budú použité na kapitálové výdavky,
splátky úveru.
OZ schvaľuje odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ
Radimov – Párovce
SP č. 8, parcela. č. 1040/42 vo výmere 747 m2 za cenu 45,00 €/m2 Miroslavovi
Chromkovi a manželke Ing. Ľubici Chromkovej, Mallého 881/39 Skalica do
bezpodielového vlastníctva manželov.
OZ schvaľuje odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ
Radimov – Párovce
SP č. 9, parcela. č. 1040/43 vo výmere 732 m2 za cenu 45,50 €/m2 Mgr. Ivete
Glvačovej, Vachovského 21, Bratislava do výlučného vlastníctva.
OZ schvaľuje odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ
Radimov – Párovce
SP č. 10, parcela. č. 1040/44 vo výmere 729 m2 za cenu 45,50 €/m2 Ing.
Erikovi Joštiakovi, Záhradnícka 74, Bratislava do výlučného vlastníctva.

schvaľujem

dátum
výroku
17.05.2021

schvaľujem

17.05.2021

schvaľujem

17.05.2021

schvaľujem

17.05.2021

schvaľujem

17.05.2021

schvaľujem

17.05.2021

výrok

podpis starostky
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Príloha schválenie uznesení
18/2021

19/2021

OZ schvaľuje odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ
schvaľujem
Radimov – Párovce
SP č. 3, parcela. č. 1040/21 vo výmere 642 m2;
SP č. 4, parcela č. 1040/22 vo výmere 617 m2;
SP č. 5, parcela č. 1040/23 vo výmere 733 m2;
SP č. 6, parcela č. 1040/24 vo výmere 655 m2;
SP č. 7, parcela č. 1040/41 vo výmere 642 m2 za cenu 45,00 €/m2 Ing.
Štefanovi Pobudovi, Radošovce 407 do výlučného vlastníctva.
OZ schvaľuje a zároveň poveruje starostku obce so začatím všetkých schvaľujem
súvisiacich úkonov a prác na výstavbe dvojgaráže DHZ.

17.05.2021

17.05.2021
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